
 

Szkoła  dla  młodych  z  pasją! 

 
 
 
 

            Samorząd  Uczniowski 

 Koło  miłośników  gier  umysłowych 

 Koło  młodych  ratowników 

  Koło  matematyczne 

  Koło  chemiczne 

 Koło  „Poznaj  Poznań” 
 
 
 
  

GIMNAZJUM  NR  51  im.  JANA  PAWŁA  II 
W POZNANIU 

 
„Wymagajcie  od  siebie  choćby  inni  od  was  nie  wymagali" 

Jan  Paweł  II    (Gorzów  2  czerwca  1997) 
 

Kontakt: 
Gimnazjum  nr  51  im.  Jana  Pawła  II 

ul. Klaudyny Potockiej 38 
60-211  Poznań 

  tel. 61 866 59 37 

sekretariat@gimnazjum51.poznan.pl 

www.gimnazjum51.poznan.pl: 
 

Dojazd: 

Tramwaje linii:  1,3,5,7,8,11,14. 
Przystanek  Głogowska/Hetmańska 

 Autobusy linii: 
64 – przystanek Chociszewskiego 

79 – przystanek  Głogowska/Hetmańska 
 

 Zajęcia  dodatkowe: 
 

Kółko  fotograficzne: 

      podczas   zajęć   uczniowie   stawiają   pierwsze  
kroki  w fotograficznym  świecie.  Efekty  ich  pracy  można  podziwiać  
na  szkolnych  wystawach  i  stronie  internetowej  szkoły. 
Kółko  robotyki: 

  na  zajęciach  uczniowie  zapoznają  się                             
z podstawowymi zasadami  budowy  robotów.  Dowiadują  się  m.  in.  
jak  działa  silnik,  czujniki  ruchu  czy  ultradźwięki. 
Wolontariat: 

  w  ramach  wolontariatu  uczniowie  mogą  rozwijać  
swoją  pasję  społecznikowską.  Szkoła  współpracuje  na  stałe 
 z  wieloma  placówkami  m.in.  schroniskiem  dla  zwierząt,  Klubem  
Osiedlowym  „Krąg”. 
 

Koła  sportowe: 

        
 

 
 



 

 

  

Oferta edukacyjna: 

 

   klasy  ogólne. 
Dla kandydatów,  którzy  nie  mają  jeszcze  sprecyzowanych  
zainteresowań.  Program  obejmuje  wszystkie przedmioty                         
w standardowym wymiarze godzin. 

oddział  sportowy  – Judo              
( KS Akademia Judo ).  
Dla  uczniów  chcących  poprawić  ogólną  sprawność  fizyczną,  nauczyć  
się  dyscypliny,    cierpliwości  oraz  szacunku  dla  przeciwnika.  Zajęcia  
prowadzone  będą  przez  instruktorów  i  trenerów.   
 

    klasa terapeutyczna. 
Adresowana  do  uczniów  wymagających  dostosowania  organizacji 
 i procesu nauczania do ich specyficznych potrzeb edukacyjnych. 
Nauczanie  w  tej  klasie  prowadzone  jest  z  uwzględnieniem  
indywidualnych  potrzeb,  możliwości  rozwojowych  i  edukacyjnych. 
 

*w  miarę  zainteresowania  istnieje  możliwość  otwarcia  klasy  

akademickiej, pod patronatem UAM. 
 
 
 

TU NAS ZNAJDZIESZ: 
www. gimnazjum51poznan.pl 

www. facebook.com/gimnazjum51 
www.youtube.com/gimnazjum51poznan 

 
 

 

Szkoła  dla  młodych  z  pasją 
 

    
Zajęcia  laboratoryjne  na  Wydziale  Chemii  UAM 

 
 
 

 

    
Rajdy, obozy i wycieczki krajoznawcze 

 
 
 

  
Biblioteka i pracownia multimedialna 

 
 
 
 

 
         Zajęcia  judo 

 

 

Rekrutacja 2016/2017 
Gimnazjum  nr  51  im.  Jana  Pawła  II   

 

Przyjdź  na 
„Drzwi  Otwarte” 

 
 

   
 

poniedziałek  25  kwietnia  2016  r.  godz.  17:00  – 19:00 
 

 Zapraszamy! 
 

Rekrutacja: 
    Wszelkie  informacje  dotyczące  rekrutacji  na  stronie  internetowej  

szkoły: 

www.gimnazjum51.poznan.pl 
(zakładka:  Dla  kandydata) 

 

ul. Klaudyny Potockiej 38 
60-211  Poznań 

 
 

 
 


